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"כי כתב רבי יהונתן אייבשיץ זי"ע בספרו יערות דבש )ח"ב דרוש י'( 
צר הרע כח כל כך להסית לאדם, וכאשר ירגיל עצמו ימים אלו אין לי

אזי יוכל אחר כך להתחזק בו ומבלי להרפות ממנו, כי הרגל נעשה 
 טבע". 

 רבי הגאון שכתבונראה להסביר כיצד בחודש אלול נחלש היצר הרע, 
: ל"וז( ד"רע ט"פ דף אבות) חי כל עיני בספרו ל"ז י'פאלאג חיים

 חטא לידי יבוא לא ומזה, רבה קדושה ואיכא בניהם שכינה בציבור
 שיש מקום וכל, קדושה איכא שכינה השראת שיש ידי דעל', וכו

 דף) זהר תיקוני בספר שאמרו כמו, לחטוא מסית הרע יצר אין קדושה
 לקרבא בעי הרע יצר ואם, דשכינתא מסטרא נשמתא( "ב"ע ב"נ

 והזר בה אתמר נשמתא דאיהי תמן שריא דשכינתא כיון, אתר לההוא
 .ל"עכ. יומת הקרב

וכתב האדמו"ר הזקן בעל התניא זי"ע בספרו ליקוטי תורה )פרשת 
ראה(, שבימי חודש אלול הקב"ה הוא בבחינת "מלך בשדה", היינו יש 
גילוי שכינה יותר משאר החודשים, ממילא במקום בו שורה השכינה 

 אין בכח היצר הרע להכשיל, ולכן נחלש הוא בחודש אלול.

 שמעונימובא בילקוט הסבר אחר יש לומר מדוע נחלש יצר הרע, 
פסוק  ו פרק) בראשיתבפרשת  ( על הפסוקד"מ רמז בראשית)פרשת 

ִפִלים": ('ד ַגם ,ָהֵהם ַבָיִמים ָבָאֶרץ ָהיּו ַהנְּ ֵני ָיֹבאּו ֲאֶשר ֵכן ַאֲחֵרי וְּ  בְּ
נֹות ֶאל ָהֱאֹלִהים דּו ָהָאָדם בְּ ָילְּ ֵשי ֵמעֹוָלם ֲאֶשר ַהִגֹבִרים ֵהָמה ,ָלֶהם וְּ  ַאנְּ

 ".ַהֵשם

 דור שעמדו כיוןאמר להם:  ?עזאל מהו :יוסף רב את תלמידיו שאלו
 שני עמדו מיד .מתעצב ה"הקב היה ,זרה עבודה ועבדו המבול

 אמרנו הלא !עולם של רבונו :לפניו ואמרו ,ועזאל שמחזאי מלאכים
 מה ועולם ? אמר להם:תזכרנו כי אנוש מה עולמך את כשבראת לפניך
 . אמר להם:בו מסתפקין היינו !עולם של רבונו ? אמרו לו:עליו יהא
 הרע יצר בכם שולט היה בארץ שרויין אתם אם ,לפני וידוע גלוי

 הבריות עם ונדור רשות לנו תן . אמרו לו:אדם מבני קשים והייתם
 .עמהן ותדורו רדו . אמר להם:שמך מקדשין אנו איך ותראה

   .יצרן את לכבוש יכלו ולא ,יפות שהיו האדם בנות עם קלקלו מיד

 :אמר ,בה עיניו נתן ,איסטהר ושמה אחת ריבה שמחזאי ראהמיד 
 המפורש שם שתלמדני עד לך שומעת איני . אמרה לו:לי השמעי
 אותואותה את  מדיל .זוכרהו שאתה בשעה לרקיע בו עולה שאתה

  .קלקלה ולא לרקיע ועלתה אותו הזכירה ,שם

 שבעה בין וקבעוה לכו העבירה מן עצמה ופרשה הואיל ה"הקב אמר
)אגב, הגמרא  בכימה ונקבעה ,לעולם בהן שתזכו כדי ,הללו כוכבים

בברכות דף נח אומרת שכימה זה צביר של מאה כוכבים. ביפנית שמו 
של הצביר הוא סובארו ולכן דגם שבעת הכוכבים נמצא על הסמל של 

  חברת המכוניות(.

בפירוש הרא"ש על התורה פרשת בראשית גם מביא ענין זה אבל שם 
שרצו שהקב"ה לקח את אותה נערה בתולה  ,הרא"ש רמיש שינוי, או

 וקבע אותה בגלגל המזלות והוא מזל בתולה.  ,לחטוא עמה המלאכים

כח לאדם בו נמצא לפי דברי הרא"ש, שחודש אלול שמזלו בתולה יש 
להתרחק ולהימלט מהעבירות ואף לבטל כל מה שנכשל במשך כל 

 השנה. 

וכשם שאותה ריבה הצליחה להימלט ממלאך שניסה להכשילה, היא 
ואנו בחודש אלול להימלט מיצר הרע על אף שהוא מלאך  נתנה כח

 רק בשר ודם. לכן בחודש אלול יצר הרע נחלש משאר חודשי השנה. 

******** 

תורגם ללשה"ק: בא וראה, בן ג( מזח"ג דף פ)נאמר בזוהר הקדוש 
 -אדם שעושה מצוה, אותה מצוה עולה ועומדת לפני הקב"ה ואומרת 

והקב"ה מניחה לפניו להשגיח בה י! אני נבראתי מפלוני שעשה אות
כל יום להיטיב לאדם בגללה. עבר אדם עבירה, אותה עבירה עולה 

והקב"ה מניח אותה תי. אני מפלוני שעשה או -ומרת ואי ה' לפנ
"וירא  לפניו, ונמצאת לפניו להשגיח בה להעניש אותו. זה מה שכתוב

אלא רואה את המקטרג א"? ה' וינאץ מכעס בניו ובנותיו". מהו "ויר
 .שנמצא לפניו

"עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין  (נט, ב) והוא שאמר ישעיה
דהאי קרא דהעוונות בעצמן הן הן המחיצה פשטא ם", אלוקיכ

המפסקת בינינו לבין אבינו שבשמים, כי מן העבירות נבראים 
משחיתים והן בעצמם מפסיקים את תפילתינו מהעלותן לפני הקב"ה 

"אבינו מלכנו מחה והעבר פשעינו וחטאתינו  -"ה אנו מתפללים וומש]
 [.שיסיר מחיצת ברזל זו שמפסקת -מנגד עיניך" 

, (אע" ט"צדף ענין ראש השנה )ער הכוונות שבהאריז"ל אומר לנו ן לכ
 קיימת, כי ם אישייםצרכי עלבקש לתפלל ולה שנה איןהאש שבר

שנבראה מחמת עוונותינו, ולכן ביננו לבין בוראנו מחיצה של ברזל 
 אין תפילתנו יכולה להיכנס לפניו. 

חנו ממליכים את הקב"ה, צועקים "יחי המלך", בראש השנה אנ
ב"ה וצועקים "יחי המלך" כשהמלך עומדים אנו מחוץ לארמונו של הק

פנימה אל  נומיד הוא דורש שיכניסו אותותו, אשומע שממליכים 
 ה. נשארמונו, וזה מה שקורה בראש ה

 :הוא ברוך הקדוש אמר:(: לד) השנה ראש מסכתוזהו שאמרו חז"ל ב
 כדי מלכיות ,ושופרות זכרונות יותומלכ השנה בראש לפני אמרו

 ובמה לטובה זכרוניכם לפני שיבא כדי זכרונות עליכם שתמליכוני
 .בשופר

כלומר כשאנו ממליכים את הקב"ה, דורש הקב"ה שיעמדו לפניו 
וימליכו אותו, ועל ידי זה עוקפים אנו את כל המשטינים והמקטרגים 

 לתפילותינו להיכנס. שלא נותנים 

 השנה ראש מסכתשדורשת הגמרא ב ואז זוכים לעשרת ימי תשובה
 ליום השנה ראש שבין ימים עשרה אלו - בהמצאו' ה דרשו.(: "יח)

 ים". הכפור

המלך, ועקפנו את כל המשטינים כי אחר שנכנסנו לארמון 
 ותכל תפילתנו מתקבלו, גים שהפריעו להכניס את תפילתנרטמקהו

 ברצון. 

********* 

בתפילת "ונתנה תוקף קדושת היום" יש בו משפט תמוה שכבר עמדו 
ון וחיל ורעדה יאחזון", זפעליו רבים, שבו אומרים "ומלאכים יח

ד מיום הדין, הרי הדי הדין בראש שלכאורה מה יש למלאכים לפח
 השנה הוא על "באי עולם" ולא על המלאכים?
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אולם כתב הרה"ק הרבי אלימלך מליז'ענסק זי"ע )אשר העיד הרה"ק 
רבי ישראל מרוז'ין זי"ע שכבר חמש מאות שנה שלפני שהוא בא 
לעולם כבר החל לרדת שפע לעולם בזכות שהוא עתיד לבוא לעולם, 

בא לעולם שהוא משפיע שפע רב בכל העולמות(  ובוודאי אחר שהוא
בספרו הקדוש "נועם אלימלך" חלק ליקוטי שושנה" שהמלאכים 
רועדים כי הם יודעים שכל הקיום שלהם הוא בזכות עם ישראל, ואם 
לא יהיה קיום לעם ישראל אזי גם הם עצמם התבטלו, ועל כך הם 

 רועדים ביום ראש השנה. 

ימלך: שגם בא הקב"ה אל השטן שמקטרג ומוסיף ואומר הרבי רבי אל
על עם ישראל ואומר לו, דע לך שאם אקבל את קטרוגך לפגוע בעם 
ישראל, אזי יתבטלו עם ישראל גם המלאכים יתבטלו ואתה בתוכם, 

 ממילא מיד שותק השטן ולא משטין על כלל ישראל. 

ונראה לומר בדרך אחרת, כי באמת השטן טוען ואומר לפני בורא 
 י מוכן הוא למות, העיקר לאבד את ישראל. עולם, כ

 ַסבּוִני" :(ב"י ,ח"קי רקפ)וכנגד טענה זו אנו אומרים בתהילים 
בֹוִרים ֵאש ֹדֲעכּו ִכדְּ ֵשם קֹוִצים כְּ  "ֲאִמיַלם ִכי ה' בְּ

טבע הדבורים שעל ידי עקיצתם הן מתות, ובכל זאת הן עוקצות 
צמו ן לאבד עומסכימות למות העיקר לפגוע בשני. כך השטן מוכ

 לפגוע בעם ישראל.  בשביל

 לאולם "דעכו כאש קוצים" הדבורה העשן מרחיק ומבריח אתה. אף ע
תכלה",  בעשןא "השטן נאמר "והרשעה כולה כעשן תכלה" ויש גירס

והוא העשן היוצא מעקידתו של יצחק אבינו, שהסכים להיעקד על 
מבטל את של יצחק הוא  וולמסור נפשו, ובמסירות נפש המזבחגבי 

 מסירות נפש של השטן ומבטלו ואינו יכול לקטרג על עם ישראל.

*********** 

ב שבסוריה היה יהודי רשע שעבר בשאט נפש על המצוות בחאל
והלשין על אחיו היהודים בפני הרשויות. הוא מסר את ממונם של 
ישראל ואמר לממונה על המכס כמה מס עליו לגבות מכל יהודי: 
"לפלוני יש הכנסה צדדית שאינו מדווח עליה, ואלמוני מבריח 

שמו היה מנואץ בפי כולם סבלו ממעלליו והתרחקו ממנו, ". סחורות
כל אחיו. חלפו הימים ואותו רשע הלך לבית עולמו, ולכל יהודי סוריה 

 ה. היתה הצלה והרווח

כמה שנים לאחר מכן, הגאון רבי שלמה לניאדו, מחבר שו"ת 'בית 
למד בחדרו. לפתע נשמעה נקישה על דלתו. אחד  דינו של שלמה'

יפר בהתרגשות מסוחרי העיר נכנס והשיח את ליבו לפני הרב. הוא ס
שריב נתגלע בינו לבין סוחר מסוים, והוא רואה עצמו עשוק ומרומה. 
ועתה נודע לו, שבעל ריבו מתעתד לגשת לרשויות ולהלשין עליו 
שאינו משלם מס אמת. "אין זה נכון", טען הסוחר, "אבל הרשויות 
יאטמו את לבם, יחרימו את כל הסחורה שברשותי ויבדקו בספרי 

ד שייווכחו בצדקתי, תהיה חנותי סגורה ואפסיד כסף חשבונותיי. וע
 ב". ר

נרעש הרב ושלח את משרתו לקרוא לאותו סוחר. הלה מיהר לבוא, 
והרב הוכיחו במילים נרגשות: "כיצד מעז אתה לגשת ולמסור את 
ממונם של ישראל?! כלום זו הדרך ליישב מחלוקות?! האין דין תורה 

תבע אותו  -ה אותך, אדרבה בישראל?! אם אתה סבור שפלוני הונ
לדין תורה ותצא צדקתך לאור. אבל ללכת ולהלשין?! האם לא סבלנו 
די מאותו מלשין בזוי, יישחקו עצמותיו, שמירר את חיינו כל ימיו, 

 ו"!?והכל זוכרים אותו לדיראון עולם?! התרצה להיות כמוה

חלילה", הזדעזע הסוחר וקיבל על עצמו להגיש את תלונתו לפני "
 .רב ולקבל את הכרעתוה

הלך הרב לניאדו לישון באותו לילה וחלם חלום. לתדהמתו ראה את 
אותו מלשין שהלך לעולמו לפני כמה שנים, כשפניו קורנות כפני 
צדיק נשגב, ועיניו מוכיחות ונוקבות. "מדוע הכפשת את זכרי?!", 

 .שאל את הרב

הרב הקיץ משנתו בבהלה ואמר לעצמו: איך ייתכן שאותו רשע גדול 
ידבר כך מהעולם העליון?! אין זה אלא חלום שווא! הרב חזר לשנתו, 
והמלשין הופיע שוב בחלומו והרעים בקולו: "אתבע אותך לדין תורה 

 ".לפני פמליא של מעלה

ו קם הרב בחרדה והחל לחשוב כי יש דברים בגו. הוא קיבל על עצמ
תענית חלום וטבל במקווה טהרה. לאחר התפילה זימן אליו אחד 
מאנשי חברה קדישא, הלך עמו לבית הקברות וביקש ממנו שיפתח 

 .את קברו של אותו מלשין מנודה ודחוי

נטל האיש את המעדר וחפר סביבות הקבר, והנה הגופה שלמה כביום 
קבר, קבורתה, לא שלטו בה רימה ותולעה! הורה הרב לכסות את ה

ושב לביתו משתומם ונבוך. התפלל לה' להודיעו מה פשר הדבר, 
 חלום.  ובלילה לפני שנתו עשה שאלת

שלחוני אליך כמשאלתך. דע לך, ר: הופיע המלשין בחלומו והחל לספ
שרבות היו עבירותיי ומועטות זכויותיי, זלזלתי בכל דבר קודש 

ן ישראל ועברתי בשאט נפש על כל העבירות שבתורה, מסרתי ממו
לשלטונות, והייתי רע לכל. אבל פעם אחת, בשנת בצורת ורעב, בא 

לביתי יהודי כחוש וחלש מאוד. בקול רועד סיפר לי על אשתו 
ושמונת ילדיהם, שמזה שלושה ימים לא בא דבר מאכל לפיהם. 
חלקם בוכים והאחרים התעלפו ודממו. אותה שעה נכמרו רחמיי עליו 

  .שהיה בביתי ושלחתי לביתו את כל האוכל

עליתי למשרדי המושל ואמרתי לממונה על המס: "תמיד אני ממלא 
את בקשותיך ומוסר את כספי אחי היהודים לאוצר המלוכה. עכשיו 

 ".באתי לבקש ממך בקשה אחת

 ."אמר הממונה: "אם במסגרת החוק היא, אעשה ככל יכולתי

 י.תיש כאן אדם עני, חלש ורעב. ברצוני למצוא לו משרה", אמר"

אוכל למנותו על שקילת צמר הגפן לצורך חישוב המס", ענה "
 .הממונה

 .בישרתי לאיש את הבשורה, וכך החייתי עשר נפשות

כשהגיעה שעתי ועליתי למרום, הביאו מאזני ענק לשקול את כל 
מעשיי. על הכף השמאלית ערמו את עוונותיי שהיו רבים מספור 

ריקה וקלה... אז הביאו  ושחורים משחור. ואילו הכף הימנית היתה
מלאכי רחמים את אותה משפחה, הניחו את האב והאם ואת שמונת 
ילדיהם על הכף הימנית, והמצווה האחת הזאת הכריעה את דיני 

 !לזכות

 "!אמר לו הרב: "נעניתי לך, מחל לי על שדיברתי בגנותך

הנפטר מחל לרב והסתלק לעולמו. הרב לניאדו ניעור משנתו, ואמר 
"אכן, אל לנו לדבר בגנות אף אדם, ותמיד לדון כל אחד לכף  בפליאה:

 ".זכות, כי לא נדע איך יוכרע דינו בעולם העליון

כעין זה כותב בספר מעיל צדקה )לבעל שבט מוסר אות תל"א( הוא 
מביא בשם המדרש, מעשה ברשע אחד שלא נתן צדקה כל ימי חייו, 

לאכול כי אם  וכאשר חלה ועמד למות, אירע שלא היה בביתו מה
ביצה אחת, וכאשר רצה לאכול את אותה ביצה, בא עני לפתחו 
וביקש ממנו נדבה, וציוה הרשע שיתנו לו ביצה זו, לאחר ג' ימים מת 
אותו רשע, לימים בא אותו רשע בחלום לבנו ואמר לו, שירבה לעסוק 
בעוה"ז בענייני צדקה וחסד, כי הביצה אשר נתן לעני לפני מותו, 

 דינו לזכות נגד כל עוונותיו וזכה לבוא לגן עדן. עכ"ד. הכריעה את

וצריך להבין, כיצד על ידי מעשה חסד אחד הכריע את עצמו לכף 
 זכות לאן נעלמו כל העבירות שעשה?

אחד מבעלי החסד בירושלים היה רבי משה שכטר זצ"ל נפטר בחודש 
צדקה וכל יום היה אוסף כסף עבור נזקקים,  שבט תשע"א, היה גבאי

יום אחד ניגש אליו יהודי בשם הרב קלצקין, ואמר לו שראה בספר 
מעלות המידות שאף שמכל מצוה נברא מלאך, מכל מקום המלאכים 
שנבראים ממצות חסד רצים מאוד מהר, וכשאדם נפטר, הם 

ם. מקדימים ורצים להעיד עליו לטובתו. והם מקדימים את המקטרגי
 פניך".   יקדמושנאמר "חסד ואמת 

בכל פעם שהיה רבי משה רואה את הרב קלצקין היה ניגש אליו 
שיגיד לו שוב את דברי מעלות המידות והיה מתחזק מזה, לאחר 
שרבי משה נפטר הוא הגיע בחלום להרב קלצקין ולשאלתו מה קורה 
שם? ענה: לא מספרים! לא מספרים! אבל מה שאמרתי לי מספר 

 ות המידות הוא נכון מאוד תחטוף מהר. מעל

והנה יש מה שנקרא "רושם ראשוני" האדם בד"כ נשפט על פי הרושם 
לאכים המהראשוני, כך גם בשמים, וממילא האדם העושה חסד, 

שנבראו מן החסד שעשה בעולם הזה באים ראשונים לפני כסא 
הרושם הראשוני שלו הוא חיובי ולכן יזכה לגן עדן על אף כל הכבוד, 

 העבירות שעשה )כמובן לאחר שיכפרו לו עליהם(.

כך גם בענין הדין בראש השנה, המרבים לעשות חסד ונתינת צדקה 
   שנה טובה.לוזוכים  ,הוא חיוביבשמים ם וני שלהשאם הרהרוש

 

 

 
מסופר על החפץ חיים זצוק"ל, שיום אחד בא אליו הנכד שלו בא 
ושאל אותו בתמימות: "סבא בן כמה אתה"? החפץ חיים לא ענה 

חר כמה זמן שנפרד הנכד מהסבא, הושיט החפץ חיים את לו. לא
 כת. ידו לכיסו ונתן לו כמה מטבעות. הנכד הודה ופנה לל

קרא לו החפץ חיים ושאל אותו: "מדוע לא ספרת את הכסף 
שנתתי לך"? השיב הנכד בפשטות: "מה שהסבא נותן לי חשוב 
אצלי, בלי ערך כמה". נענה אליו החפץ חיים: "אתה שומע מה אתה 

 מדבר? מה שהקב"ה נותן לי איני סופר...". 

לאה שעומדים אנו בסוף שנה, צריך לדעת להוקיר את המתנה הנפ
שבורא עולם נתן לנו: עוד שנת חיים. קודם כל להודות לבורא 

 עולם על עצם החיים שהוא נתן לנו.   

ורק לאחר שאנחנו מודים לבורא עולם על מה שנתן לנו אפשר 
 לבקש ולהעתיר לעוד שנים נוספות. 

תשע"ח ראשי תיבות: תודה על שנת חיים, רנו בדרך רמז מוא
  .עוד שנים טובותתקבל  –תשע"ט 

 


